
30 januari 2020

1



30 januari 2020

Luchtvaart

Informatiebijeenkomst 2020

Helen van de Lagemaat



Programma
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13.00 uur Ontvangst

13.15 uur Inleiding 

13.30 uur Jaarafsluiting 2019 & CORSIA

14.30 uur Pauze

14.45 uur Presentatie beleidsontwikkelingen 

door Ministerie van I&W

15.45 uur Einde programma



30 januari 2020

Gecombineerd EU-ETS & CORSIA 

Emissieverslag

Helen van de Lagemaat

Helen van de Lagemaat



Inhoud

• Terugblik

• Emissieverslag template toelichting

• Verificatie van CORSIA onderdeel

• Volgende stappen
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Terugblik CORSIA MRV
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Gecombineerd emissieverslag
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• Template is goedgekeurd en staat vanaf 
vandaag op de website van de commissie!

• Template wordt vandaag toegelicht
• Focus op belangrijkste wijzigingen m.b.t. 

CORSIA



Belangrijkste punten

• Blauwe kaders zijn CORSIA specifiek

• Alle CORSIA emissies invullen op het laatste blad 

– niet alleen maar de extra vluchten.

• ‘States’ zijn de ICAO lidstaten – gebruik van ICAO 

doc 7910 location indicators

• Indienen met knop op ‘ETS’.

• Offsetting en biobrandstoffen zijn niet van 

toepassing in 2019, 2020.
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Verificatie

• Verificateurs met een EU-ETS accreditatie mogen 

ook voor EU/EEA luchtvaartmaatschappijen CORSIA 

verslagen verifiëren zonder additionele accreditatie.

• Er moeten twee verificatierapporten worden 

ingeleverd, veel stappen kunnen worden 

gecombineerd.

• Het verificatierapport template is hetzelfde als voor 

het EU-ETS.

• Eventuele verbeterrapportage kan in één document.
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Volgende stappen

• Een e-mail wordt uiterlijk volgende week 

verzonden

• Deadline voor indienen gecombineerd 

emissieverslag is 31 maart

• Er moeten nog politieke beslissingen genomen 

worden over het verdere verloop van CORSIA 

en EU-ETS.
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Baseline
Pilot 
Fase
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Gecombineerd monitoringsplan indienen (2019)

Emissieverslagen indienen vóór 31 maart (2020, 2021)

Baseline emissies worden teruggekoppeld (2021)

2019-2020



Baseline
Pilot 
fase
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Update MP’s i.v.m. offsetting en eventueel alternatieve 
brandstoffen (2020/2021)

Emissieverslagen indienen (2022, 2023, 2024)

Offsetting verplichtingen worden jaarlijks 
teruggekoppeld vóór 30 nov. Totale offsetting
berekening 2021-2023 worden teruggekoppeld (2024)

Emissions units cancelation report indienen (2025)

2021-2023



Vragen?
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Jaarafsluiting voor 

luchtvaartmaatschappijen in het CO2-

register

Renee Dubbeldeman

30-1-2020



30-1-2020

Inhoud

1. Inloggen via EU Login in CO2-register

2. Nalevingshandelingen I, II, III

3. Emissierechten kopen

4. Omruilen CER’s en doorkijk naar 2021

Vooruitblik:

5. Geldigheid rechten 3e en 4e handelsperiode

6. Wijzigingen register, Zwitserland en Brexit
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30-1-2020
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30-1-2020

Inloggen in CO2-register via EU Login

EU Login: U hebt hier uw inloggegevens geregistreerd 

(e-mailadres, wachtwoord, 06-nummer) 

Wijzigt er iets aan uw inloggegevens? 

 Dit dient u zelf te wijzigen in EU Login

De NEa kan dit niet voor u doen

 De NEa wijzigt, na ontvangst van een 

wijzigingsverzoek, uw gegevens in het CO2-register.
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1 Inloggen

https://www.emissieautoriteit.nl/nea-loket/emissiehandel-luchtvaart/register


Nalevingshandelingen I – administratie

Registeradministratie op orde in januari: 

• Controle van gegevens in CO2-register 

• Gegevens rekeninghouder + installatie

• Minimaal 2 actieve gebruikers, anders kunt u niet 

naleven

Wijzigingen via wijzigingsformulier NEa-loket

• Verificatiebureau selecteren (indien nog niet 

gedaan of overgestapt). U krijgt bericht na 

acceptatie verificateur.
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30-1-2020

Nalevingshandelingen II - emissiecijfer

Emissiecijfer invoeren: uiterlijk 31 maart

• Invoer alleen door een rekeningbevoegde

• Invullen 2 velden:

Verificatie:
A. Verificateur ontvangt verzoek om emissies goed

te keuren
B. Uitzondering voor kleine emittenten  NEa 

verzorgt verificatie emissiecijfer
Kleine emittenten gebruiken het emissie report van het 
Eurocontrol ETS Support Facility

• Na goedkeuring: register toont goedgekeurde
emissiecijfer
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30-1-2020

Nalevingshandelingen III – rechten inleveren

Emissierechten (AEUA of EUA) inleveren: uiterlijk 30 
april

Inlevertransactie kan 24/7 geïnitieerd worden en 
wordt na goedkeuren direct in CO2-register 
verwerkt

Goedkeuren
 2e persoon moet inlevertransactie

verplicht goedkeuren.
 Fiatteur of andere

rekeningbevoegde

Initiëren
 Alleen rekeningbevoegde kan 

inlevertransactie initiëren.
 Tip: wacht niet te lang. 

Inleveren kan direct na 
verificatie emissiecijfer
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Emissierechten kopen 

• AEUA of EUA

• EUTL (LINK): informatie beschikbaar over alle 

rekeninghouders + rekeningen in CO2-register

30-1-2020

21

Koptekst met onderwerp toevoegen

http://ec.europa.eu/environment/ets/account.do;EUROPA_JSESSIONID=UQLLwmXRloE_8LEJcuHfvrbb9-e9qffaIdFZKToXzVb5XuPBC1xP!2047274539


Emissierechten ontvangen (1): 

Hoe lang duurt het voordat ik rechten 

ontvang?

Duur van transactie is afhankelijk van

 Type rekening

 Staat ontvangende rekening op lijst van vertrouwde 

tegenrekeningen (LVT)? 

7 werkdagen om rekening op LVT te plaatsen i.v.m. veiligheid

 Register verwerkt geen handelstransacties in het weekend 

 Voor alle handelstransacties geldt een 26 uurs wachtperiode

o M.u.v. transacties vanaf een handelsrekening naar een 

rekening die op de LVT is geplaatst  geen wachtperiode

30-1-2020
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Emissierechten ontvangen (2):

Samenvatting

30-1-2020

Afhankelijk van de situatie kunnen rechten 

onmiddellijk op een rekening staan na een 

transactie, maar het kan ook bijna 2 weken duren.

Houd hier rekening mee bij het plannen van 

transacties als u emissierechten nodig heeft om in 

te leveren. Begin op tijd!
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Omruilen CER’s (1)

30-1-2020

Luchtvaartmaatschappijen hebben beperkt de mogelijkheid CER’s 

om te ruilen voor AEUA’s

Technisch:

• 4-ogenprincipe van toepassing

• Omruilen is 24/7 mogelijk, direct door CO2-register verwerkt

• In fase 4 is het omruilen van CER’s voor emissierechten niet meer 

toegestaan
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Omruilen CER’s (2): is er nog recht?
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Omruilen CER’s (4): Geldigheid

•Omruilen alleen mogelijk met geldige CER’s

• Lees meer in het Achtergronddocument CO2-

emissierechten

30-1-2020

26

https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2014/12/09/achtergronddocument-co2-emissierechten


Houden van CER’s vanaf 2021/ fase 4

• Inkomende transacties van CER’s vanaf 1 mei 2021 niet 

meer mogelijk

• Het ‘houden’ van eerder verkregen CER’s is mogelijk tot 

1 juli 2023 op EU rekeningen 

• Voor Kyotorekeningen gelden andere/ruimere regels

30-1-2020

27



Belangrijkste aandachtspunten

• Wijzigt er iets aan uw 

inloggegevens? Dit moet u zelf in 

EU Login wijzigen

• Minimaal 2 actieve gebruikers 

nodig voor inleveren van 

emissierechten

• Let op termijnen verwerking 

transacties en begin op tijd
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Handleiding CO2-register

30-1-2020

• Alle nalevingshandelingen + het omruilen van CER’s 

stap voor stap beschreven in handleiding

• Handleiding is te vinden op beveiligde deel van NEa-

website

Kunt u de handleiding niet vinden? Of lukt het niet om 

de nalevingshandelingen uit te voeren? 

 Neem contact op met de Helpdesk NEa
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Geldigheid emissierechten 3e en 4e

handelsperiode 
Fase 4: 

• Zowel LETR als ETR mogen luchtvaartrechten houden en 

inleveren

• AEUA’S en EUA’s uit fase 3 blijven geldig en bruikbaar in fase 

4, maar andersom niet:

30-1-2020
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Gevolgen voor de jaarafsluiting 

• A.s. maart/april is de jaarafsluiting normaal

• Volgend jaar is de laatste jaarafsluiting 3e fase:

oGratis rechten die in februari 2021 worden gestort, 

kunnen niet gebruikt worden voor inleveren rechten in 

april 2021 

oHoud hier rekening mee bij aankopen van (fase 3) 

emissierechten voor jaarafsluiting van volgend jaar!

o Er zal in die periode, waarschijnlijk tijdelijk, een 

markering zichtbaar zijn voor 4e fase rechten in het 

register

30-1-2020
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Vooruitblik (1): Link met Zwitsers ETS

• Akkoord per 1 januari 2020

• Planning eind mei 2020: handel met Zwitsersland in 

(A)EUA en CHU mogelijk

• Informatie over transactieregels volgt

• Beide typen rechten kunnen in beide systemen voor 

naleving gebruikt worden

• Verwachting is dat prijzen zullen harmoniseren 

(niveau EUA)

Voor meer informatie: FAQ

30-1-2020
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https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/markets/docs/faq_linking_agreement_part2_en.pdf


Vooruitblik (2): Brexit

• Waarschijnlijk Brexit-akkoord

• VK dan in transitieperiode = VK t/m 2020 in ETS, 

daarna eigen systeem, misschien gelinkt met ETS?

• Op dit moment: allocatie en veilingen VK nog 

opgeschort – komen alsnog (gefaseerd) op de markt na 

ratificatie akkoord

• Drukte bij NEa door VK rekeningen, maar: 

wijzigingsverzoeken luchtvaart-exploitanttegoed 

rekeningen krijgen voorrang
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Vooruitblik (3): Wijzigingen register 2021

o.a.:

• Transactieregels versimpeld

• Inleveren rechten door 1 persoon mogelijk

• AEUA kunnen ook worden ingeleverd door 

exploitanten (niet luchtvaart)

• Wijzigingen in werking vanaf 1 januari 2021

• Communicatie start in Q3 en Q4 2020:

• Registerhandleiding wordt aangepast

• Registerjournaals, via e-mail en/of:
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/register-ets/registerjournaals

en via de website:
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/themas/voorbereiding-

emissiehandel-2021-2030

30-1-2020
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https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/register-ets/registerjournaals
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/themas/voorbereiding-emissiehandel-2021-2030


Bedankt voor uw aandacht. 

Vragen?

30-1-2020
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